Câmara Municipal de Descalvado
REGISTRO DE FREQÜÊNCIA DE VEREADORES
Resolução 01/93, de 16 de fevereiro de 1.993

1ª Sessão Ordinária
Data: 06 de fevereiro de 2017, segunda-feira,
com início previsto para as 20:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

Câmara Municipal de Descalvado
17ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ............................................06 de fevereiro de 2017.
PRESIDENTE:- ...............................Luis Guilherme Panone
1º SECRETÁRIO:-...........................Diego Rodrigues da Silva
2º SECRETÁRIO:- ..........................Vagner Basto
VEREADORES PRESENTES: Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Carlos Cesar Paiva; Daniel Bertini; Luiz Carlos Vick
Francisco; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Reinaldo Rodrigues da Cruz;
Sebastião José Ricci.
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente convidou o Vereador Pr. Adilson Gonçalves para ler um
texto da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos,
passando para o Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: - Ofício n.º 36/16, da
Contadora da Câmara Municipal, Sra. Tatiane Stábile, encaminhando o
Balancete Financeiro do mês de dezembro, referente às contas deste
Legislativo – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa
interessar. - Ofício SF n.º 07/17, do Secretário de Finanças da Prefeitura
Municipal, Sr. Geraldo Magela Izeppe, encaminhando o Relatório
Resumido da Execução Orçamentária, da Lei de Responsabilidade Fiscal,
modelo 1, anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, referentes ao 6º bimestre, modelo 10
anexo e Relatório de Gestão Fiscal atinentes ao 3º quadrimestre,
retificação dos modelos 1, 2 e 5 do 5º bimestre, Diário de Empenhos e
balancetes da Receita e Despesa do mês de dezembro, relativos ao
exercício de 2016 – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem
possa interessar. - Ofício n.º 25/17, da Contadora da Câmara Municipal,
Sra. Tatiane Stábile, encaminhando o RGF – Relatório de Gestão Fiscal
deste Legislativo Municipal, referente ao 3º quadrimestre de 2016 – à
disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa interessar. II –
PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON GONÇALVES:

Indicações: - 1/17, requer ao Chefe do Poder Executivo que, juntamente
com a Comissão Municipal de Trânsito – COMUTRAN, determinem os
serviços necessários para sinalização de solo na Avenida Bom Jesus,
com o objetivo de disciplinar o trânsito naquela via de grande fluxo de
veículos; - 2/17, solicita ao Prefeito Municipal o retorno do Programa “Café
da Manhã Solidário”, que foi suspenso no ano de 2014 com a promessa
de reestruturação, e até o momento não foi retomado, pois muitos
cidadãos eram atendidos pelo programa, sendo-lhes servida a primeira e
principal refeição do dia, o café da manhã. - 3/17, reivindica ao Poder
Executivo medidas para pavimentação asfáltica em trecho da Avenida
Independência que ainda não dispõe desta benfeitoria, nas proximidades
da Escola SESI 205, conforme especifica. ARGEU DONIZETTI
RESCHINI: Indicações: - 11/17, pede ao Prefeito Municipal medidas
visando à abertura de uma rua interligando os Bairros Recanto dos Ipês II
e Vila Freitas, objetivando oferecer um caminho alternativo aos motoristas,
principalmente de veículos pesados, diminuindo o intenso fluxo na
Avenida Bom Jesus, consoante aduz. - 16/17, reivindica ao Poder
Executivo a implantação de placas de indicação de quilometragem e
sinalização, bem como a instalação de proteção metálica nas curvas das
Vicinais Guilherme Scatena e José Perna Sobrinho, objetivando orientar e
alertar aos motoristas, diminuindo os riscos de acidentes, conforme
especifica. - 17/17, sugere ao Prefeito Municipal o retorno do tradicional
“Viola na Praça”, encontro de violeiros que acontecia na Praça de São
Benedito aos domingos pela manhã, tendo em vista o grande público que
prestigiava as apresentações musicais. CARLOS CESAR PAIVA:
Indicações: - 12/17, requer ao Chefe do Poder Executivo Municipal o
retorno do atendimento médico noturno nas Unidades de Saúde da
Família – USF’s, em benefício da população que trabalha durante o dia e
só dispõe da noite para ser atendida; - 13/17, solicita ao Prefeito Municipal
que providencie cobertura defronte da Unidade de Saúde da Família
“Maria Martins Kastein” no Bairro Parque Morada do Sol, visando oferecer
maior conforto e segurança aos munícipes que dela se utilizam; - 18/17,
pede ao Chefe do Poder Executivo a execução dos serviços de
infraestrutura e pavimentação da 2ª via da Rua Mário Bonitátibus, que dá
acesso ao Parque Morada do Sol, para segurança dos pedestres e
condutores de veículos que transitam naquela via, conforme especifica.
DANIEL BERTINI: Requerimento: - 01/17, requer ao Prefeito Municipal
que envie a esta Casa de Leis, no tempestivo prazo legal, informações
sobre as obras de infraestrutura e asfaltamento da segunda via da Rua
Mário Bonitátibus, que dá acesso ao Bairro Parque Morada do Sol,
conforme aduz. Indicação: - 14/17, indica ao Poder Executivo a
instalação de placas de identificação das denominações de vias públicas
nos bairros novos e a substituição das placas danificadas por novas nos
demais bairros, evitando-se, desta forma, transtorno àqueles que
procuram endereços para serviços de entrega e outras necessidades de
localização. DIEGO RODRIGUES DA SILVA: Indicações: - 24/17, pede
ao Poder Executivo que estude a possibilidade de ceder um médico, de

preferência pediatra, para auxiliar nos atendimentos do Pronto Socorro
Municipal nos horários de maior demanda;- 25/17, indica ao Chefe do
Poder Executivo Municipal que estude a viabilidade incluir nas campanhas
de conscientização contra o “Aedes Aegypti”, a distribuição de sementes
da árvore crotalária, haja vista que a mesma atrai insetos predadores
naturais do referido mosquito;- 26/17, encaminha ao Prefeito Municipal
Anteprojeto de Lei dispondo sobre a implantação de ciclofaixas nas ruas e
avenidas de Descalvado, de grande circulação de veículos, para uso aos
domingos e feriados, objetivando reservar espaço para os ciclistas,
garantindo-lhes segurança e lazer, conforme especifica. LUIS
GUILHERME PANONE:Indicações:- 8/17, reivindica ao Prefeito
Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, que determine os serviços de
reforma geral nos banheiros da Praça de São Benedito, e que os mesmos
sejam disponibilizados para uso dos feirantes e frequentadores do local;
- 9/17, requer ao Poder Executivo que, através da Secretaria de
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, adote as
medidas necessárias para limpeza da área popularmente conhecida como
“buracão”, no Parque Milênio, consoante aduz.- 10/17, pede ao Chefe do
Poder Executivo melhorias na iluminação da Quadra Poliesportiva
localizada nas dependências da EMEF Prof.ª Dirce Sartori Serpentino, no
Bairro Jardim Albertina, objetivando oferecer um local adequado para a
prática de esportes, em período noturno, aos moradores da região leste.
LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO:Indicações:- 23/17, requer ao Poder
Executivo a implantação da Guarda Civil Municipal, com o objetivo de
ampliar as ações de combate à criminalidade, em prol da segurança de
nossos cidadãos.- 29/17, pede ao Prefeito Municipal a realização de
mutirão de limpeza nas vias públicas, calçadas, guias e sarjetas de toda a
cidade, em vista da grande quantidade de sujeira e mato alto que afetam
diretamente a saúde pública, além de prejudicar o aspecto visual desta
urbe.- 30/17, solicita à Mesa Diretora do Poder Legislativo que promova a
Sessão Ordinária, realizada semanalmente no Plenário da Câmara
Municipal, nos bairros de nossa cidade, como forma de incentivar a
participação popular e aproximar os cidadãos dos processos legislativos.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO:Indicações:- 05/17, encaminha ao
Chefe do Poder Executivo Anteprojeto de Lei para que seja inserido no
Calendário Oficial de Eventos do Município de Descalvado, o “Janeiro
Branco”, mês de conscientização sobre a saúde mental, colocando em
evidência a discussão deste tema de relevante interesse público;- 19/17,
pede ao Secretário de Educação e Cultura, Professor Marco Antonio
Pratta, estudos no sentido de oferecer atividades em período integral nas
escolas da rede pública municipal, a partir do ano de 2019, tendo em vista
os inúmeros benefícios aos alunos, conforme especifica;- 22/17,
encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos
Reschini, Anteprojeto de Lei que cria a gratificação por desempenho de
atividade delegada, implantando-a nos termos que especifica, a ser paga
aos militares que exercem atividade municipal delegada ao Estado de São
Paulo, por força de convênio a ser celebrado com o Município de

Descalvado, e dá outras providências.REINALDO RODRIGUES DA
CRUZ:Indicações:- 6/17, pede ao Prefeito Municipal que determine a
limpeza e manutenção na quadra poliesportiva "Valdir Olbera", nas
dependências da EMEF Prof.º Andrelino Casare, no Bairro Jardim
Albertina, bem como a instalação de iluminação no local, a fim de que seja
utilizado com segurança por crianças e jovens daquela região;- 7/14,
solicita ao Poder Executivo a instalação de uma tela de proteção no
campo de malha localizado nas dependências da EMEF Profº Andrelino
Casare, no Bairro Jardim Albertina, separando-o da quadra poliesportiva,
com o objetivo de oferecer maior segurança aos praticantes do esporte.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:Indicações:- 4/17, encaminha ao Prefeito
Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que institui a
“Semana Municipal de Artes Marciais”, inserindo-a no Calendário Oficial
de Eventos do Município, na forma que especifica;- 15/17, encaminha ao
Chefe do Poder Executivo Anteprojeto de Lei que implanta o “prontuário
eletrônico do paciente” na rede pública municipal de saúde, na forma que
especifica e dá outras providências;- 21/17, encaminha ao Poder
Executivo Anteprojeto de Lei que acrescenta a expressão “Prefeito
Henrique Fernando do Nascimento” na denominação do prédio que abriga
a Prefeitura Municipal de Descalvado, ficando da seguinte forma: “Palácio
do Povo Prefeito Henrique Fernando do Nascimento”.VAGNER BASTO:
Indicações: - 20/17, encaminha ao Chefe do Poder Executivo, Senhor
Antonio Carlos Reschini, Anteprojeto de Lei que dá nova redação ao
artigo 4º da Lei nº 3.881, de 22 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a
doação de área à Empresa Prime Importação, Exportação e
Representação Ltda.;- 27/17, requer ao Poder Executivo Municipal a
adoção das medidas legais para transferir o imóvel de propriedade da
Prefeitura, onde está instalada a 3ª Cia da Policia Militar, para a
Secretaria de Estado da Segurança Pública, a fim de possibilitar que o
Estado destine recursos e proceda as devidas melhorias naquele prédio,
consoante aduz.- 28/17, reivindica ao Prefeito Municipal que determine os
serviços de manutenção da ponte de acesso aos Sítios Santa Clara e São
Sebastião, bem como reparos no leito da estrada de servidão, utilizadas
para o escoamento da produção agrícola dos referidos sítios, visto o
elevado fluxo de veículos que transita naquele local.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os vereadores: Argeu Donizetti Reschini; Luis
Guilherme Panone; Diego Rodrigues da Silva; Paulo Afonso Gabrielli
Filho; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Vagner Basto; Luiz Carlos Vick
Francisco; Pastor Adilson Gonçalves; e, por fim, Sebastião José Ricci. O
pronunciamento na íntegra dos Vereadores encontra-se em registro
audiovisual, conforme Resolução 06/98, de 09 de setembro de 1.998.
ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO REJEITADO PELA MAIORIA, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 54/16, dispõe sobre a criação

e redenominação de emprego público de provimento efetivo e
abertura de vagas no quadro geral de pessoal do Poder Executivo
do Município de Descalvado e altera a Lei n.º 3.278, de 28 de abril
de 2010, na forma que especifica e dá outras providências. Em
votação, o Projeto n.º 54/16 foi rejeitado pela maioria, com votos
contrários dos Vereadores Diego Rodrigues da Silva; Argeu Donizetti
Reschini; Carlos Cesar Paiva; Daniel Bertini; Paulo Afonso Gabrielli Filho;
Reinaldo Rodrigues da Cruz; e Vagner Basto. Já os Vereadores Pastor
Adilson Gonçalves, Luiz Carlos Vick Francisco e Sebastião José Ricci
votaram a favor do projeto. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
REJEITADO POR UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO: - 01/17, dá nova redação ao Parágrafo 1º do Artigo 3º da

Lei n.º 3.811, de 27 de maio de 2014, que institui o Programa de
Parcelamento Permanente – PPP, de débitos tributários e tarifários
devidos ao Município. A Comissão de Justiça e Redação apresentou
emenda modificativa ao Art. 1º do projeto. O Presidente abriu o
prazo de 30 (trinta) segundos para os vereadores se manifestarem
quanto à emenda. Os vereadores Luiz Carlos Vick Francisco, Argeu
Donizetti Reschini, Argeu Donizetti Reschini e Sebastião José Ricci
manifestaram-se contra a emenda. Em votação, a emenda foi
rejeitada, com votos contrários dos Vereadores: Argeu Donizetti
Reschini, Sebastião José Ricci, Luiz Carlos Vick Francisco, Pastor
Adilson Gonçalves, Daniel Bertini, Carlos Cesar Paiva e Reinaldo
Rodrigues da Cruz. Votaram a favor da emenda os Vereadores
Diego Rodrigues da Silva, Paulo Afonso Gabrielli Filho e Vagner
Basto. Em discussão, o Vereador Argeu Donizetti Reschini
manifestou-se contra o projeto em sua redação original. O vereador
Sebastião José Ricci também se pronunciou contra a matéria,
concedendo aparte ao Vereador Vagner Basto. Em votação, o
Projeto de Lei n.º 01/17, em sua redação original, foi rejeitado por
unanimidade de votos. PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, EM REDAÇÃO FINAL: - 03/17, dá
nova redação ao Artigo 1º da Lei n.º 4.016, de 5 de abril de 2016,
que prorrogou os efeitos do Programa de Desligamento Voluntário
instituído pela Lei n.º 2.624, de 28 de março de 2006, na forma que
especifica. A Comissão de Justiça e Redação apresentou emenda
modificativa ao Art. 1º do projeto. O Presidente abriu prazo de 30
(trinta) segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou
contra a emenda. O Vereador Vagner Basto manifestou-se a favor à
emenda. Em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade de
votos. Na sequência, o Presidente abriu prazo de 30 (trinta)
segundos para os vereadores se manifestarem a favor ou contra o
projeto em redação final. Ninguém usou da palavra. Em votação, o
Projeto de Lei n.º 03/17 foi aprovado por unanimidade de votos, em
redação final. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO REJEITADO
PELA MAIORIA, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, MANTENDOSE, DESTA FORMA, O PARECER PRÉVIO DO T.C. PELA
APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013 DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO: Projeto de Decreto
Legislativo n.º - 08/16, de autoria das Comissões Permanentes de Justiça

e Redação e de Orçamento e Finanças, rejeitando as contas da Prefeitura
Municipal de Descalvado referentes ao exercício financeiro de 2013, na
forma que especifica. O 1º Secretário fez a leitura, na íntegra, do parecer
das Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças,
exarado no dia 09 de dezembro de 2016. O Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco manifestou-se a favor do Projeto de Decreto Legislativo, pela
rejeição das contas de 2013, e concedeu aparte ao Vereador Sebastião
José Ricci, contrário ao projeto e a favor à aprovação das contas em
referência. Ato contínuo, os Vereadores Argeu Donizetti Reschini e Luis
Guilherme Panone manifestaram-se contra o projeto de decreto e
favoráveis à aprovação das Contas de 2013, em consonância com o
parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Em votação, o Projeto de Decreto Legislativo n.º 08/16 foi REJEITADO,
com votos contrários dos Vereadores Diego Rodrigues da Silva, Sebastião
José Ricci, Pastor Adilson Gonçalves, Argeu Donizetti Reschini, Reinaldo
Rodrigues da Cruz, Daniel Bertini, Paulo Afonso Gabrielli Filho, Carlos
Cesar Paiva, Vagner Basto e Luis Guilherme Panone. Apenas o Vereador
Luiz Carlos Vick Francisco votou a favor do Projeto de Decreto, pela
rejeição das Contas de 2013. Nesse sentido, o Soberano Plenário, pela
maioria, decidiu pela manutenção do parecer prévio emitido pelo ínclito

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o qual aprovou as Contas
do exercício financeiro de 2013 da Prefeitura Municipal de Descalvado.
Por fim, o Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será
realizada no dia 13 de fevereiro de 2017, com início às 20 horas,
conforme prevê o Regimento Interno. Assim, nada mais havendo para ser
tratado, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, da qual, para
constar, é lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme,
vai devidamente assinada. O pronunciamento e apartes na íntegra dos
Vereadores encontram-se em registro áudio visual, conforme Resolução
06/98, de 09 de setembro de 1.998.
Luis Guilherme Panone
Presidente

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

